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��น�า
รูปแบบก�รสนับสนุนสื่อดังต�ร�งด้�นล่�ง,

รูปแ��ภาพถ่าย
ประเภ�ภาพ (ชื่อขยาย) ประเภ�ย่อย ประเภ�การเข้า

รหัส ขนาดสูงสุด

เจแพ็ก / เจแพ็ก Baseline YUV420 4000x4000=16,000,000 พิกเซล

YUV422

YUV440

YUV444

Progressive YUV420 4000x4000=16,000,000 พิกเซล

YUV422

YUV440

YUV444

BMP 4000x4000=16,000,000 พิกเซล

รูปแ��วิดีโอ

รูปแ��ไฟล์ รูปแ��
วิดีโอ

ถอดรหัสความ
ละเอียดสูงสุด

อัตรา�ิตสูงสุด
(�ิตต่อวินา�ี

หรือ bps)
รูปแ��เสียง โปรไฟล์ 

MPG, MPEG MPEG1 1920x1080 30fps 30M bps MPEG1 L1-3

AVI, MOV, MP4, 
MKV

H.264 1920x1080 30fps 30M bps MPEG1 L1-3
HE-ACC v1
AC3

BP/MP/HP

AVI, MOV, MP4 MPEG4 1920x1080 30fps 30M bps HE-ACC v1 SP/ASP

AVI, MOV, MP4 Xivd 1920x1080 30fps 30M bps MPEG1 L1-3
HE-ACC v1

HD

AVI MJPEG 8192x8192 30fps 30Mbps MPEG1 L1-3
HE-ACC v1

Baseline

WMV VC-1 1920x1080 30fps 30M bps WMA8/9(V1/v2) SP/MP/AP
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��น�า
รูปแ��เสียง

ประเภ�เพลง (ชื่อขยาย) อัตราตัวอย่าง (กิโลเฮิร์�ซ) อัตรา�ิต (กิโล�ิตต่อวินา�ี)

MP3 8-48 8-320

WMA 22-48 5-320

ADPCM-WAV(WAV) 8-48 32-384

PCM-WAV(WAV) 8-48 128-1536

AAC 8-48 8-256

รูปแ��โปรแกรมดูส�านักงาน
รูปแ��ไฟล์ รุ่น�ี่รองรั� เพจ /จ�ากัด�รร�ัด จ�ากัดขนาด 

อะโดบี พีดีเอฟ PDF 1.0, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 ม�กถึง 1000 หน้� (หนึ่งไฟล์) ม�กถึง 75 
เมกะไบต์ 

MS Word British Word 95, เนื่องจ�กโปรแกรมดูสำ�นักง�น
ไม่โหลดหน้�ทั้งหมดของไฟล์
ไมโครซอฟท์เวิร์ดในเวล�
เดียวกันได้ จึงไม่มีข้อจำ�กัดที่
ชัดเจนของหน้�และบรรทัด

ม�กถึง 100 
เมกะไบต์ Word 97, 2000, 2002, 2003

Word 2007(.docx),

Word 2010(.docx),

MS Excel British Excel 95 จำ�กัดแถว: ม�กถึง 595 ม�กถึง 15 
เมกะไบต์

Excel 97, 2000, 2002, 2003 จำ�กัดคอลัมน์: ม�กถึง 256

Excel 2007(.xlsx),
Excel 2010(.xlsx)

ชีต:  ม�กถึง 100

Office XP Excel �ัน�ึก:  ข้อจำ�กัดส�มข้อใดๆ
ข้�งต้นไม่ส�ม�รถปร�กฎในหนึ่ง
ไฟล์เอ็กเซลพร้อมกันได้.

MS PowerPoint British PowerPoint 97 ม�กถึง 1000 หน้� (หนึ่งไฟล์) ม�กถึง 19 
เมกะไบต์ PowerPoint 2000, 2002, 2003

PowerPoint 2007(.pptx)
PowerPoint 2010(.pptx)
Office XP PowerPoint
พ�วเวอร์พ้อยง�นนำ�เสนอข้อมูล 
2003 และก่อนหน้� (.ppx)

พ�วเวอร์พ้อยง�นนำ�เสนอข้อมูล 
2007 และ 2010 (.ppsx)
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��น�า

�� ไม่รองรับภ�พเคลื่อนไหวเมื่อดูไฟล์ของไมโครซอฟท์พ�วเวอร์พ้อย
�� เมื่อฉ�ยไฟล์ บ�งเอกส�รอ�จไม่แสดงเช่นเดียวกับที่แสดงบนหน้�จอของพีซี

รองรับภ�ษ�ของโปรแกรมดูไฟล์
โปรแกรมดูไฟล์เป็นโซลูชั่นพิกเซลที่รองรับ 40 ภ�ษ�
1 Česky 11 Polski 21 31 Latviešu valoda

2 Dansk 12 Português ibérico 22 Shqiptar 32 Lietuvių

3 Nederlands 13 Русский 23 Português Brasileiro 33 Македонски

4 English 14 Español 24 Български 34 Nynorsk

5 Français 15 Svenska 25 Hrvatski 35 Română

6 Deutsch 16 ไทย 26 Eesti 36 Español latino

7 Magyar 17 Türkçe 27 Suomi 37 Slovenskej

8 Italiano 18 Việt 28 Ελληνικά 38 Indonesia

9 日本語 19 繁體中文 29 Slovenščina 39 Kiswahili

10 한국어 20 简体中文 30 Srpski 40
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การติดต้ัง
วิธีการตั้งค่าประเภ�ไฟล์ส�าหรั�มัลติมีเดียด้วย USB

�� ต้องเสียบแฟลชไดร์ฟ USB เข้�กับโปรเจ็กเตอร์ห�กคุณต้องก�รใช้ฟังก์ชั่นมัลติมีเดีย USB
�� โปรดอย่�เชื่อต่อพอร์ต USB สำ�หรับกล้องเนื่องจ�กจะมีปัญห�คว�มเข้�กันได้

ทำ�ต�มขั้นตอนเหล่�นี้เพื่อเล่นไฟล์ภ�พถ่�ย วิดีโอหรือเพลงบนโปรเจ็กเตอร์ของคุณ:
1. เชื่อมต่อส�ยไฟแล้วเปิดโปรเจ็กเตอร์โดยกดปุ่มพ�วเวอร์ 
2. เสียบเข้�ไฟ แฟลช์ไดร์ฟ USB เข้�โปรเจ็กเตอร์ของคุณ 

E6
24
05
SP

R

เมนูมัลติมีเดียจะเปิดขึ้น.
3. เลือก USB เมนู. 

การติดต้ัง
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การติดต้ัง
4. กด ↓ จ�ก USB ไอเทมและเลือกไฟล์มัลติมีเดียโดย← และ →:  ไฟล์ภาพถ่าย วิดีโอ เพลง

หรืออ็อฟฟิศ. หรือเลือก ตั้งค่า ตัวเลือกเพื่อเปลี่ยนก�รตั้งค่�สำ�หรับ ระ�� ภาพถ่าย วิดีโอ, 
หรือ เพลง�
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การติดต้ัง
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การติดต้ัง
5. เลือกประเภทไฟล์ที่คุณต้องก�รเปิด ด้�นล่�งเป็นไฟล์ภ�พถ่�ย วิดีโอ เพลงและเอกส�รสำ�นักง�น

ที่แตกต่�งกัน 

ภ�พถ่�ย

เพลง
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การติดต้ัง
วิดีโอ

เอกส�รสำ�นักง�น

คว�มย�วชื่อไฟล์สูงสุดที่อนุญ�ตคือ 28 หลัก
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การติดต้ัง
เมนูหลักมัลติมีเดีย
เมนูก�รตั้งค่�มัลติมีเดียอนุญ�ตให้คุณเปลี่ยนก�รตั้งค่�สำ�หรับระดบบ ภ�พถ่�ย วิดีโอและเพลง

เมนูก�รตั้งค่�มัลติมีเดียและก�รตั้งค่�เหมือนกันสำ�หรับ USB, MicroSD และหน่วยคว�มจำ�ภ�ยใน

การตั้งค่าระ��
เข้�ถึงเมนูก�รตั้งค่�ระบบ เมนูก�รตั้งค่�ระบบมีตัวเลือกต่อไปนี้:
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การติดต้ัง
เวอร์ชั่น
ดูเฟิร์มแวร์ MMA ปัจจุบัน

อัปเดต
อัปเดทเฟิร์มแวร์ MMA จ�ก USB สติ๊กเท่�นั้น

การตั้งค่าภาพถ่าย
เข้�ถึงเมนูก�รตั้งค่�ภ�พถ่�ย เมนูก�รตั้งค่�ภ�พถ่�ยให้ตัวเลือกต่อไปนี้:

แสดงอัตราส่วน
เลือกอัตร�ส่วนก�รแสดงของภ�พถ่�ยเป็น ออริจินอล หรือ เต็มจอ�

รูปแ��สไลด์โชว์
เลือกเอฟเฟกต์สไลด์โชว์ที่คุณต้องก�ร ตัวเลือกคือ: การสุ่ม การกระจายของแหวน ขยายกลาง 
ขยายการกะพริ� เฉดหน้าต่าง ปฏิสัมพันธ์เชิงเส้น การข้ามแ�รกสลั� เปลี่ยนแถ� ขยาย
สี่เหลี่ยม�

ระยะเวลาของสไลด์โชว์
เลือกระยะเวล�ของสไลด์โชว์ ภ�พจะเปลี่ยนเป็นภ�พถัดไปโดยอัตโนมัติหลังจ�กหมดเวล� ตัวเลือก
คือ:  10 วินา�ี, 30 วินา�ี, 1 นา��ี

ระยะเวล�ของสไลด์โชว์และฟังก์ชั่นรูปแบบสไลด์โชว์สนับสนุนเฉพ�ะโหมดสไลด์โชว์เท่�นั้น
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การติดต้ัง
ตั้งค่าวิดีโอ
เข้�ถึงเมนูก�รตั้งค่�วิดีโอ เมนูก�รตั้งค่�วิดีโอมีตัวเลือกดังต่อไปนี้:

แสดงอัตราส่วน
เลือกอัตร�ส่วนก�รแสดงผลของวิดีโอ
กล่องจดหมาย:  ห�กแหล่งสัญญ�ณวิดีโอไม่พอดีกับหน้�จอ 16:9  วิดีโอจะถูกยืดออกเท่�ๆ กันใน

ทิศท�งแนวนอนและแนวตั้งเพื่อให้พอดีกับหน้�จอ ดังนั้นบ�งส่วนของวิดีโอจะถูก
ครอบตัดที่ด้�นบนและด่�นล่�ง (ซ้�ยและขว�) และปร�กฎเป็น “แถบสีดำ�” รอบๆ 
วิดีโอ

ตัดหน้าจอ:  เลือกที่จะแสดงวิดีโอในคว�มละเอียดดั้งเดิมโดยไม่ต้องปรับขน�ด ห�กภ�พที่
ฉ�ยมีขน�ดใหญ่กว่�ขน�ดหน้�จอจะถูกครอบตัด

เต็มจอ:  ไม่ว่�จะมีอัตร�ส่วนภ�พเนทิป ภ�พวิดีโอจะถูกยืดเป็นเส้นตรงในแนวนอนและ
แนวตั้งเพื่อให้พอดีกับหน้�จอ 16:9 คุณจะไม่เห็น“แถบสีดำ�” รอบๆ ภ�พวิดีโอแต่
สัดส่วนของเนื้อห�ต้นฉบับอ�จผิดเพี้ยน 

หน้าจอออริจินอล: เลือกที่จะแสดงภ�พวิดีโอในคว�มละเอียดดั้งเดิมโดยไม่ต้องปรับสเกล ห�กคว�ม
ละเอียดของวิดีโอต่ำ�กว่� 1920x1080 คุณจะเห็น “แถบสีดำ�” รอบขอบของภ�พ
วิดีโอ ห�กคว�มละเอียดสูงกว่� 1280x800 แสดงว่�วิดีโอนั้นมีคว�มละเอียด 
1920x1080 

��าซ้�าโหมด
เลือดโหมดเล่นซ้ำ�วิดีโอ ตัวเลือกคือ: ล�าดั� ซิงเกิ้ล สุ่ม ครั้งเดียว�
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การติดต้ัง
ตั้งค่าเพลง
เข้�ถึงเมนูก�รตั้งค่�เพลง เมนูก�รตั้งค่�เพลงมีตัวเลือกดังต่อไปนี้:

��าซ้�าโหมด
เลือกโหมดก�รเล่นเพลง ตัวเลือกคือ: ล�าดั� ซิงเกิ้ล สุ่ม�
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โหมดไซเนจ
พฤติกรรม
เมื่อเปิดใช้โหมดไซเนจผ่�นท�ง OSD ดังต่อไปนี้ ขั้นตอนไซเนจจะทำ�ต�มขั้นตอนด้�นล่�ง

ก�รประมวลผลก�รไหล:

โหมดไซเนจ

 

 

ไม่

ใช่

ใช่

ไม่

ไม่

เริ่มต้น

เปิดเครื่อง เครื่องฉาย

โหมดไซเนจเปิด

USB ปลั๊ก-อิน

มีเดียใด ๆ ใน USB 
โฟลเดอร์�ี่ระ�ุ

เริ่มการเล่นอัตโนมัติ

พฤติกรรมการฉาย
ภาพปกติ

ไม่มี USB เพจค�า
เตือน

ไม่มีมีเดีย เพจค�า
เตือน
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โหมดไซเนจ
กฎระเ�ีย�
กฎของการเล่นอัตโนมัติเป็นรายการด้านล่าง
ห�กชื่อไฟล์ 2 หลักแรกคือ 00 ~ 99 ลำ�ดับก�รเล่นจะเริ่มจ�ก 00,01,02 ถึง 99
ห�กมีสองไฟล์ชื่อ “00” คำ�สั่งก�รเล่นจะเริ่มจ�กไฟล์มีเดียที่เก็บไว้ใน USB (แต่ลำ�ดับก�รรีบูตจะไม่มี
ก�รเปลี่ยนแปลง) ห�กเป็นก�รย�กที่จะกำ�หนดลำ�ดับก�รเล่น โปรดเปลี่ยนชื่อไฟล์ (นอกเหนือจ�ก 
“00”).
ห�กสองหลักแรกของชื่อไฟล์ไม่ใช่ตัวเลข (ตัวอักษรอื่น) จะไม่มีก�รเรียงลำ�ดับ ลำ�ดับของไฟล์จะเริ่ม
ต้นจ�กไฟล์มีเดียที่เก็บไว้ใน USB ห�กเป็นก�รย�กที่จะกำ�หนดลำ�ดับก�รเล่น โปรดเปลี่ยนชื่อไฟล์ที่ขึ้น
ต้นด้วยหม�ยเลข 00 ~ 99
นอกจ�กนี้ ห�ก USB มีไฟล์เพลง ภ�พถ่�ยและวิดีโอรวมกัน ก�รเล่นจะเป็นดังนี้:
1. สร้�งโฟลเดอร์ชื่อ “ไซเนจ” ที่ไดเรกทอรีร�กใน USB
2. ห�กมีวิดีโออยู่ในไฟล์ ไซเนจจะเล่นไฟล์วิดีโอเท่�นั้น
3. ห�กมีภ�พถ่�ยในไฟล์ ไซเนจจะเล่นไฟล์ภ�พถ่�ยเท่�นั้น
4. ห�กมีภ�พถ่�ยและเพลงในไฟล์ไซเนจ ไซเนจจะเล่นไฟล์ภ�พถ่�ยและเล่นเพลงในพื้นหลัง
ลำ�ดับก�รเล่นยังขึ้นอยู่กับวิธีก�รเรียงไฟล์

ปิดใช้งานข้อมูลการเล่นอัตโนมัติ
เนื่องจ�กเพื่อหลีกเลี่ยงข้อมูลที่ซ้ำ�ซ้อนสำ�หรับแอปพลิเคชั่นไซเนจ ระบบจะปิดก�รใช้ง�นโดยอัตโนมัติ 
“หน้�ต่�งข้อมูลก�รเล่น” (หยุดชั่วคร�ว/เริ่มต้น/ถัดไป/ก่อนหน้�/แถบคว�มคืบหน้�…) ระหว่�งโหมด
ไซเนจ
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ค�าเตือน
USB ไม่ใช่ไฟล์�ี่ถูกต้อง
เมื่อ USB ไม่ใช่ไฟล์ที่ถูกต้องที่ผู้ใช้ประเภทไฟล์เลือก ระบบจะแสดงหน้�ด้�นล่�งอย่�งเช่น USB นั้น
ไม่ใช่ไฟล์ภ�พถ่�ย

ไม่มี USB �ี่โหมดไซเนจ
เมื่อไม่มีปลั๊ก USB ในโปรเจ็กเตอร์ในโหมดไซเนจ เพจคำ�เตือนจะแสดงดังด้�นล่�ง

ค�าเตือน
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ดิสไร้สายเล่น
การเชื่อมต่อไร้สายของวินโดว์
ทำ�ต�มขั้นตอนเหล่�นี้เพื่อทำ�สำ�เน�หน้�จอของอุปกรณ์พกพ�ของคุณ: 
1. เสียบ WiFi Dongle.
2. เลือกแหล่งเพื่อแสดงเครือข่�ยและเชื่อมต่อ EZProjector_ID ผ่�น WiFi

3� Open EZCastPro ซอฟท์แวร์

ดิสไร้สายเล่น
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ดิสไร้สายเล่น
4. คลิกค้นห�อุปกรณ์

ไม่รองรั�

ไม่รองรั�

ปัจจุบันยังไม่รองรับส่วนของก�รทำ�เครื่องหม�ยกรอบสีแดง 

5. ป้อน/รหัสผ่�น
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ดิสไร้สายเล่น

จอแสดงผลแ��ไร้สายของระ��วินโดว์
เพจวินโดว์เอพี มีดังต่อไปนี้ 

ไม่รองรั�

ไม่รองรั�

ปัจจุบันยังไม่รองรับส่วนของก�รทำ�เครื่องหม�ยกรอบสีแดง
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ดิสไร้สายเล่น
*ทำ�อย่�งใดอย่�งหนึ่งต่อไปนี้: 

• ขึ้นอยู่กับระบบปฏิบัติก�รของอุปกรณ์มือถือของคุณ เปิด App Store (iOS) หรือ Google Play 
(Android) และติดตั้งแอพ EZCast Pro บนอุปกรณ์มือถือของคุณ 

• สแกนรหัส QR บนเมนู EZCast Pro ด้วยอุปกรณ์มือถือของคุณ จ�กนั้นทำ�ต�มคำ�แนะนำ�บนหน้�จอ
เพื่อติดตั้งแอพ EZCast Pro

จอแสดงผลไร้สาย�นเดสก์�็อป

• กระจกเง�: แสดงผลซ้ำ�: แสดงผลซ้ำ�แสดงผลซ้ำ�
• ขย�ย: ขย�ยจอแสดงผล
• ปลดก�รเชื่อมต่อ: ปลดก�รเชื่อมต่อจอแสดงผลไร้ส�ย
• หยุดชั่วคร�ว: หยุดก�รแสดงภ�พไร้ส�ยชั่วคร�ว

วิดีโอ

ไม่รองรั�

ไม่รองรั�

เลือกไฟล์วิดีโอที่จะเล่น 

ปัจจุบันยังไม่รองรับส่วนของก�รทำ�เครื่องหม�ยกรอบสีแดง
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ดิสไร้สายเล่น

เพลง

ไม่รองรั�
ไม่รองรั�

ปัจจุบันยังไม่รองรับส่วนของก�รทำ�เครื่องหม�ยกรอบสีแดง
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ดิสไร้สายเล่น
เลือกไฟล์เสียงที่จะเล่น

เล่นเพลง



24ไทย

ดิสไร้สายเล่น
การตั้งค่าเครื่องมือซอฟต์แวร์

คุณภาพและเสียง
คุณส�ม�รถเลือกคุณภ�พก�รมิเรอร์และเปิด / ปิดเสียง โปรดสังเกตุว่�คุณภ�พสูงอ�จได้รับเฟรม
น้อยลงต่อวิน�ทีเนื่องจ�กปริม�ณก�รใช้แบนด์วิดท์สูงขึ้น
แยกหน้าจอและการคว�คุมโฮสต์
เมื่อคุณเป็นผู้ใช้คนแรกที่ลิงก์ที่ EZCast Pro  และเปิดแอพ คุณจะกล�ยเป็น “โฮสต์”
โฮสต์จะมีสิทธิ์ควบคุมก�รแสดงผล นั้นหม�ยคว�มว่�บทบ�ทของโฮสต์ส�ม�รถใช้คุณสมบัติ
ทั้งหมดได้โดยไม่จำ�กัด ผู้ใช้ที่เข้�ม�ครั้งต่อไปหรือภ�ยหลังจะได้รับก�รปฏิบัติในฐ�นะ “ผู้เยี่ยม
ชม” ซึ่งบ�งฟังก์ชั่นจะถูกปิดก�รใช้ง�นในโหมดผู้เยี่ยมชมและคุณจะต้องได้รับอนุญ�ตจ�กโฮสต์
เพื่อแสดง
อุปกรณ์ EZCast Pro จะอนุญ�ตให้มีจำ�นวนผู้ใช้สูงสุด 4 คนที่จะแสดงบนหน้�จอด้วยกัน แต่โฮสต์
เท่�นั้นที่ส�ม�รถตัดสินใจตำ�แหน่งที่ต้องก�รได้ หน้�จอของผู้เยี่ยมชมอื่นๆ จะถูกว�งโดยอัตโนมัติ
หลังจ�กได้รับอนุญ�ต
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ดิสไร้สายเล่น

การเชื่อมต่อรายสายของระ��ปฏิ�ัติการมือถือ
ทำ�ต�มขั้นตอนเหล่�นี้เพื่อทำ�สำ�เน�หน้�จอของอุปกรณ์พกพ�ของคุณ: 
1. เสียบ WiFi Dongle.

2. เปิดแอพ EZCastPro

3. เลือกแหล่งเพื่อแสดงเครือข่�ยและเชื่อมต่อ EZProjector_ID ผ่�น WiFi
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ดิสไร้สายเล่น
4. เพจ Android APP OOBE มีดังต่อไปนี้

จอแสดงผลไร้สายของระ��ปฏิ�ัติการมือถือ
เพจ Android APP มีดังต่อไปนี้ 
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ดิสไร้สายเล่น
วิดีโอ

เลือกไฟล์วิดีโอที่จะเล่น

เพลง
เลือกไฟล์เสียงที่จะเล่น
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ดิสไร้สายเล่น
การตั้งค่าแอพ

แยกหน้าจอและการคว�คุมโฮสต์
เมื่อคุณเป็นผู้ใช้คนแรกที่ลิงก์ที่ EZCast Pro  และเปิดแอพ คุณจะกล�ยเป็น “โฮสต์”
โฮสต์จะมีสิทธิ์ควบคุมก�รแสดงผล นั้นหม�ยคว�มว่�บทบ�ทของโฮสต์ส�ม�รถใช้คุณสมบัติ
ทั้งหมดได้โดยไม่จำ�กัด ผู้ใช้ที่เข้�ม�ครั้งต่อไปหรือภ�ยหลังจะได้รับก�รปฏิบัติในฐ�นะ “ผู้เยี่ยม
ชม” ซึ่งบ�งฟังก์ชั่นจะถูกปิดก�รใช้ง�นในโหมดผู้เยี่ยมชมและคุณจะต้องได้รับอนุญ�ตจ�กโฮสต์
เพื่อแสดง
อุปกรณ์ EZCast Pro จะอนุญ�ตให้มีจำ�นวนผู้ใช้สูงสุด 4 คนที่จะแสดงบนหน้�จอด้วยกัน แต่โฮสต์
เท่�นั้นที่ส�ม�รถตัดสินใจตำ�แหน่งที่ต้องก�รได้ หน้�จอของผู้เยี่ยมชมอื่นๆ จะถูกว�งโดยอัตโนมัติ
หลังจ�กได้รับอนุญ�ต
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ดิสไร้สายเล่น
ฟิเจอร์�ี่รองรั�

อุปกรณ์ ฟิเจอร์ การจ�ากัด

แล็ป�็อป มิเรอร์ วินโดว์ 10
หม�ยเหตุ: ไม่รองรับโหมดส่วนขย�ย

ก�รแยกหน้�จอ 

iOS ภ�พถ่�ย ไม่รองรับก�รสะท้อนหน้�จอและเนื้อห�
รวิดีโอ

เอกส�ร

กล้อง

ก�รแยกหน้�จอ

แอนดรอยด์ มิเรอร์ ไม่รองรับเนื้อห�วิดีโอ

ภ�พถ่�ย 

เอกส�ร 

กล้อง 

ก�รแยกหน้�จอ 

ความต้องการของระ��
ระ��ปฏิ�ัติการ / รายการ ความต้องการ
วินโดว์
ซีพียู ดูอัลคอร์ อินเทลคอร์ i 2.4GHz 
หน่วยคว�มจำ� DDR 4GB และสูงกว่� 
กร�ฟิกก�ร์ด 256MB VRAM หรือสูงกว่� 
ระบบปฏิบัติก�ร วินโดว์ 7 / 8.0 / 8.1 / 10 หรือสูงกว่� 
หม�ยเหตุ: ‡‡
ไม่รองรับโปรเซสเซอร์อะตอมและเซเล

‡‡ ไม่รองรับระบบปฏิบัติก�รที่มีเวอร์ชั่นเริ่มต้น
‡‡ โหมดส่วนขย�ยอ�จไม่รองรับแล็ปท็อปบ�งเครื่องที่ใช้ระบบปฏิบัติก�รวินโดว์ 10
Mac
ซีพียู ดูอัลคอร์ อินเทลคอร์ i 1.4GHz หรือสูงกว่� 

ไม่รองรับ PowerPC 
กร�ฟิกก�ร์ด Intel, nVIDIA, or ATI กร�ฟิกก�ร์ดด้วย 64MB VRAM หรือ

สูงกว่� 
OS Mac OS X 10.11 หรือสูงกว่� 
หม�ยเหตุ: โปรดตรวจสอบว่�ระบบปฏิบัติก�รนั้นทันสมัย



30ไทย

ดิสไร้สายเล่น
iOS
iOS iOS 10 หรือสูงกว่� 
อุปกรณ์ iPhone™ ทุกรุ่นหลัง iPhone 5 

iPad™ ทุกรุ่นหลัง iPad mini 2 
ที่เก็บข้อมูล เพื้นที่เก็บข้อมูลว่�งอย่�งน้อย 40 เมกะไบต์ 
แอนดรอยด์
โฟน /แพด แอนดรอยด์ 5.0 หรือสูงกว่�ด้วยแรม 1GB 
คว�มละเอียด WVGA ~ 1080p 
ซีพียู Quad Core หรือสูงกว่� 
ที่เก็บข้อมูล เพื้นที่เก็บข้อมูลว่�งอย่�งน้อย 40 เมกะไบต์
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